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(ên) wêrdên áchtereenvolgens
Door ondergetêkende verbalisant
van de hierondêr vermelde personen dê pêrsonalia
en
eventuêlê velklaring
vastgelêgd.
PIêegplaats/-adres
Nadêrê omschrijving
Incident
Pf eegdatuÍn/ - tsij d

ceb. datum/ -plaatÊ
Àd!es/-plaats
Postskode/telefoon

uTRÊCrf!, KORTE MII{REBROEDERSTRÀJ\T
2
gebouw
Ovêrigê fraude
tussên woensdlag 1 januari
2003 00:00 uur er
donderdag I j anuari 2004 00:00 uur
VERIIOEF. LEONÀRD IIILI,EM
27 februali
1947 tê mRECHT
9es1: M
I<ERSENCIÀÀRD13
!E II'IJK BIiT DI'URSIEDE
3952 lrR 0343572055
'Ik doe aangiflê
vàn:
het opzetÈetijk
vêrstiekken
war} nisteidende
infomatiê
jaarrekeningên,
populair
aangeduid
als boêkhoudf raude,
het vêÍ1enen
van medewerking
daaraan
-bestuurders
door hets gemeêntsebêstuur
c.q.
gêmêenteraadsleden
betrokken
van gemeêntê
(s)
betrokken
accountanl
in

de jaarrekening

2002 van

gêmêentê

en alle
ut.rêcht,

ên de

utrêcht

Eeldere
aangifte:
op 19 naart 2003 dêêd ik bij dê poritie
Èe wijk bij
(i.c.
Duurslede
aangifte
van boekhoudfraude
walsheid
in
geschrifte
in jaarrekeningen)
door het gemeenEebesEuur,
de
gemeênteraad
en de accounlant
van gemêente Utrecht
in dê
jaarrekeningen
1997 tot en nets 2001. (Aktsenunmer 6003331/0)
uitbreiding
aangifte
I
Ondárlks ale eerder
gealane aangifle
en mêde door hêt
uttblijwer
wan enigê acEiê van.tustitie
op deze aangifle
is
dê boekhoudfraude
gêwoon doorgêgaan.
ook in dê jaarrekening
2002 komt alueer
boekhoudfraude
voo!.
seÈ gêmêertebestuur
lieE in dê jaarrêkêning
2002 dê
winst-ên-vêrliesrekening
over 2002 sluitên
meE êên nêgatiêf
saldo van 30 niljoen
euro.
h werkelijkheid
was êr êen
nêgaÈief
Ealdo van 11 miljoên
euro.
DaE iê eên
boekhoudfraudê
van pêr satdo 19 miljoen
euio.
Ondarl]€ nijn
Íraarachuwingen
aan de gemeentseraad de
jèarrêkênins
wanwege de door mij geconstaEeerde
boekhoudfraude
goed te kêuren,
niet
heeft
de gêmêenteraad
uillens
en wetens de jaarrekening
desondanks goêdgêkeurd.
gemeentêraadslêdêí
Alle
hêbbên zich du6 willens
en wetens
medeplichtig
gênaakt.
De accorlntant'
heefÈ wiltêns
en wêtens dê jaarrêkêning
goedgekeurd.
ondanks de boêkhoudfraude
De boekhoudfraude
over de j areÍr 1999 - 2OO2 befoopt
Lotaa1
circa
1s8 miljoen
euro.
Àls of
in het

partij
nanens de benadeelde
wit ik
kader van een ewentsueel slrafDroces

de ontslane
schadê
velhalen
oD de
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PROCES
paardênv/lrijk
Politie
Rêgio Utrecht,
district
bij
lruurstedê
uutaÈiênr: PIJo911/04-ooz895
Dossiê4agina:
Na voorlezing

Dtltd opn. aangifÈe
(en)
verbalisant

IriÈikel

(eí)

signalenent

(en)

verbaliÉant

(e!r)

neE vêrbêlisant

doodelalag I januari
2OO4 O8:OO uur
CLEIiI, FYIÀN.
Uedew. Sêrvice B van politie
regio Utrecht,
Eeuvetrug.
bultenge\roon opêpor j ngsambtenaar.
aktenunmeÍ 5 oO3331lO
225
cq
226
cq
226
cq
227
cq
336

u. o. -omschrijving

ên wolharding

district

LÍD ! Wetsboekvan strafrecht
LÍD L 1 welboek van strafrêcht
IrÍD L 2 Wêtboek van sÈrafrêcht
LID L welboek van strafrêcht
wêÈboek wan st.rafrechE

Boel.ihoudfraude : opzêthêli j k verstrekken
varr nisleidende
lnforÍÍatie
in dê j aarr:iekeni[g
er hets verl€nen
van
nedewerking daaraên têgen de gemeênÈe ULrechE.
indlen

vaÍl toepassing:

Opgenaakt

cLEIiI,

ziê vêrklaring

Èê WI.TK BT,f DUURSTEDE op I

bêtrokkene
januari

2004 door

EYr.ÀN. op anÈtsbe
(
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